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Погрижи се за
своя център!



Приветствам те в 5-дневното
предизвикателство за корем.

Коремният пояс работи усилено 24 часа в
денонощието, за да поддържа тялото ни
добре подравнено и балансирано.  

Някои навици от ежедневието, както и
комфортът на средата, затрудняват
правилното функциониране на коремните
мускули. 

В следващите 5 дни ще ти представя
цялостния си подход към тренирането и
поддържането на коремния пояс. Той ще
ти помогне да балансираш и заздравиш
центъра на своето тяло отвътре навън. 

1Предизвикателство "Силен корем"

Добре дошла!



Първо ще разбереш кои са двете основни 

причини повечето съвременни жени да не 

успяват да стегнат коремните мускули и да 

намалят обиколката на талията.

След това ще се научиш да активираш коремните 

мускули в дълбоичина (не става въпрос за безброй коремни преси или подобни
упражнения за корем).

Най-накрая ще ти покажа как всяко наше движение в ежедневието може да ни
бъде полезно, без да се налага да "гълтаме корема". 

През всеки ден от предизвикателството ще изпълняваш кратки и лесни дейности,

които заздравяват и оформят коремния пояс.

През всеки ден ще получаваш и по един имейл със съвети, мотивация и
вдъхновение, така че проверявай пощата си. Във Фейсбук-групата "Здрави
заедно" ще коментираме, споделяме и обсъждаме всичко, от което имаш нужда.

Натисни тук за да се включиш в нея още сега.

Да започваме!
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ВНИМАНИЕ: Консултирай се със своя лекар или физиотерапевт
преди да започнеш тази или която и да е друга програма,
свързана с упражнения. 

Как ще протече
предизвикателството!

https://www.facebook.com/groups/682126598585988


Коремният пояс е много повече от 
нашите коремните мускули. 

Той включва гръбначния стълб, тазовия 

пояс, коремната област и тазобедрените 

стави. Някои специалисти причисляват към 

коремния пояс дори мускулите на гърба.

Важна роля за силата и стабилността на корема играят раменете и гръдният
кош. В този смисъл, когато говорим за коремен пояс, става дума за целия
торс.
 

Значение за силата и активацията на корема имат и седалищните мускули,

както и мускулите на краката.

Ако всички тези части на тялото са добре подравнени и работят в сихрон,

ние се радваме на стабилен център. Когато центърът на тялото ни е
стабилен и силен, цялото тяло е по-здраво и с по-добър баланс. Това е
решаващо не само за начина, по който изглеждаме, но и за начина, по който
се чувстваме в тялото си. Стабилността на центъра предотвратява много от
съвременните болежки и дискомфорта - болки в кръста, врата и раменете,

галавоболие, пролапс, подуване...

Ако мускулите са извън баланс, коремният пояс става слаб и нестабилен.

Това води до хронични болки, липса на гъвкавост и мобилност, контузии,

отпуснати мускули. 

Какво всъщност 
е коремният пояс?
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Ако всеки работен ден часове наред
седиш наведена напред към
компютъра, това може да доведе до
скъсени и напрегнати мускули на
гръдния кош, раменете, корема и
сгъвачите на таза, както и прекалено
отпуснати и неактивни мускули на
гърба и седалището. 
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Например:

Обикновено този дисбаланс в мускулите се отразява на стабилността  и
силата на коремния пояс.
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Провери дали имаш диастаза

Отпусни напрегнатите мускули

Активирай дълбоките коремни

мускули

Наблюдавай стойката

Заздравявай коремните

мускули

1
2
3

4
5

5 
стъпки към по-

силен корем
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Преди да започнем с упражнения или тренировки за корем е важно да проверим
дали имаме диастаза. Диастаза е съкращение от "diastasis recti abdominis" и
предсталвява неестествено раздалечаване на правите коремни мускули заради
отпускането на съединителната тъкан между тях. 

Диастазата най-често се появява след раждане (скорошно или преди години).

Значително по-рядко, разделение на коремните мускули може да възникне и при
нераждали жени.

За да провериш дали имаш диастаза:

1. Легни по гръб на земята със свити колене и ходила на земята.

2. Повдигни бавно главата и раменете нагоре, нека брадичката сочи към тавана. 

3. С пръстите на свободната ръка натискай внимателно кормените мускули около
пъпа и линия алба по цялото ѝ продължение, от тазовата кост до слънчевия
сплит.
4. Ако усещаш, че има дупка, провери колко е широка, дълга и дълбока. 

В това видео показвам как да провериш дали имаш диастаза и да я измериш. 

В случай, че имаш диастаза, ще е необходимо първоначално да избягваш
упражнения за корема като коремни преси и планк. Най-добре е да се
консултираш със специалист (коремен хирург, ресторативно движение).

Имаш ли диастаза?

https://youtu.be/Zh5dvFS1u_M


Стресът, ежедневното използване на устройства, автомобилите, дългото
заседяване, неподходящите обувки, неправилното носене на чанта или раница и
други фактори създават напрежения в тялото. Така се влошават стойката и начина,

по който дишаме.

Напреженията и мускулният дисбаланс пречат на правилното функциониране на
коремните мускули. За да можем да тренираме пояса си ефективно е необходимо
преди всичко да работим за балансиране на стреса и отпускане на напреженията.

Едно от най-ефективните упражнения за разпускане - както на напрегнатите
мускули от коремния пояс, така и на цялото тяло - е псоас отпускането.

Как да го изпълняваш, виж в това видео.
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 Отпусни напрегнатите мускули

https://youtu.be/mVXNeVFbcLQ
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Следващата стъпка е да се научиш да
активираш най-дълбокия слой
коремни мускули (напречните). Те са
разположени хоризонтално от
предната към задната част на тялото.

Когато са активни, образуват
естествен корсет, който крепи
вътрешните ни органи и долната част
на гърба (кръста).

Тези мускули помагат на гръбначния
стълб да остане стабилен, докато
движим ръцете и краката си.

Следващото просто упражнение ще
ти помогне да усетиш тези мускули и
да разбереш какво значи да са
активни.

ВНИМАНИЕ: Подредбата на тялото при следващото упражнение е
изключително важна. Прочети внимателно точно как да
подредиш тялото си. Изгледай видеото и проследи обясненията.  

Активирай 
дълбоките коремни мускули
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СЪВЕТ: Възможно е първоначално да не успяваш да
синхронизираш дишането с активацията на коремните
мускули. Не се притеснявай. Продължавай да се упражняваш
всеки ден и постепенно ще усвоиш това умение.

Последвай тази препратка за демонстрация на упражнението и подробности.

Усещането за "закопчаване" е активацията на напречните коремни мускули. 

След като усвоиш активацията по гръб, ще можеш да я практикуваш в седнало
или изправено положение.

Легни по гръб на земята. Краката са свити в коленете. Едното
ходило е на земята, а другото връху коляното на опорния крак.
Издължи гръбначния стълб и врата, така че брадичката да е леко
подпъхната.  Лактите са на земята до тялото.

Вдишай през носа, отпусни мускулите на тазовото дъно и корема.
Издишай шумно през устата със съскащ звук, натисни с ходилото
върху коляното, стегни и изтегли мускулите на тазовото дъно и
издължавай гръбначния стълб. 

При издишването усети как коремните мускули се активират
отдолу нагоре, все едно ги закопчаваш с цип.

Направи 4-5 повторения. 

1

2

3
4

Активирай дълбоките коремни мускули -
коремно дишане

https://youtu.be/M1nXK1pLJoo
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Начинът, по който стоим, вървим, и се
движим, е в основата на силния и здрав
корем.

Да поддържаме добра стойка не означава
само да стоим стегнати с изпъчени гърди,

отведени назад рамене и прибран корем. 

Да поддържаме добра стойка по-скоро
означва да имаме силни коремни мускули,

които поддържат гръбначния стълб в
добра позиция, дори когато сме отпуснати
(да, възможно е).

Това е важно, защото лошата стойка не
само причинява напрежения и болки. Тя се
отразява в дългосрочен план върху
здравето на прешлените и ставите и влияе
на дишането и храносмилането.

Наблюдавай 
стойката



Всъщност има два вида стойка.

ДИНАМИЧНА - как държим тялото си докато
се движим - ходене,  домакинска работа,

упражнения и др.

СТАТИЧНА - как държим тялото си, когато не
се движим - седене, стоене, по време на сън.

И двата вида стойка имат значение.

Гръбначният ни стълб е в основата на
стойката и подредбата на тялото. Той има три
естествени извивки - при врата, в горната
част на гърба и в долната частна гърба. 

Добрата подредба на тялото поддържа тези
извивки в оптимална дължина.

Стойката (или подредбата на тялото) е добра,

когато главата, раменете и тазобедрените
стави са в една вертикална линия.
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Какво означава 
добра стойка?
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Тежестта на тялото е върху
петите.

Пръстите на краката сочат
напред.

Коленете са отпуснати (не са
заключени).

Тазът е в неутрална позиция
(нито прекалено назад, нито
прекалено напред).

Раменете са в една линия с
таза.

 Главата е в една линия с
раменете.

Ръцете са отпуснати отстрани
на тялото.

В изправено положение:

Гърбът има нужда от опора. Ако
се налага, използвай
възглавница, която да подкрепя
естествената извивка в долната
част на гърба. 

Тазът трябва да опира седалката
с двете седалищни кости (най-

долната част на таза).

Бедрата са върху седалката и
паралелни на земята. 

Ходилата са на земята.

Раменете са спокойни и
отпуснати надолу. Внимавай да
не се изгърбваш напред и да не
се изпъчваш, като дърпаш
раменете назад.

Избягвай да кръстосваш краката.

Сменяй често позициите, за да
избегнеш мускулно напрежение.

Ставай  от стола на всеки
половин час. 
Прави леки разтягания на всеки
час, за да освобождаваш
напрежението.

В седнало положение:

Няколко съвета за добра стойка



Коремните мускули са в основата на нашата стойка и дишане, но участват
и във всяко движение - в ежедневието и на тренировка. Ето защо, когато
стигнем дотам да заздравяваме коремните си мускули чрез тренировки,

не е достатъчно да правим само  упражнения като коремни преси и
планк. 

Понякога те дори могат да бъдат опасни (повече за това по време на
предизвикателството).

Тренировките за корем трябва да включват преди всичко функционални
упражнения за цялото тяло. Това са упражнения, които имитират
движения от ежедневието - клякане, навеждане, бутане, дърпане,

вдигане, носене, ходене и баланс.

По този начин ние се учим да активираме коремните мускули и да ги
използваме при естестевените движения в ежедневието. Тогава всяко
движение в ежедневието се превръща в мини коремна преса. 
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Заздравявай коремните мускули
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Надявам се, че това предизвикателство ще ти
помогне да си изясниш какво е нужно, за да 

 изграждиш силен и красив коремен пояс
отвътре навън. 

Колкото по-добре се грижиш за центъра на
тялото си, толкова повече промени ще
забелязваш на различни нива - стегнати
мускули, по-малко напрежения и болки, по-

добра енергия, по изваяни мускули.

Трайните резултати се постигат единствено и
само чрез цялостен подход, правилна нагласа и
подходящи навици. 

Мисията ми е да вдъхновявам съвременните
жени да се грижат за себе си - не просто за да
отслабват или да стегнат тялото си, а за да се
чувстват в отлична форма физически,

психически и емоционално.

Като благодарност, че участваш активно в това
предизвикателство, в края му ще получиш 

 специален подарък. Следи своята поща,

изпълнявай задачата за деня и споделяй
активно във Фейсбук-групата "Здрави заедно". 

СИЛЕН КОРЕМ 
=

Силно тяло

Ася Райкова

Вярвам в твоя успех:


